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Närvarande Harriet Wallberg, universitetskansler (ordförande)
Per Westman, strategi- och planeringsansvarig (sekreterare)
Erik Arroy, student
Agneta Bladh, f rektor
Jenny Ehnberg, doktorand
Jens Oddershede, f rektor
Åke Svensson, vd
Robert Östberg, personalföreträdare
Ulrika Thafvelin, personalföreträdare
Agnes Ers, ledningskansliet, UKÄ (punkt 4)
Fredrik Svensson och
Annika Pontén, UKÄ, analysavdelningen (punkt 5)

1. Mötets öppnande
Ordförande Harriet Wallberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna
2. Mötesanteckningar från föregående möte
läggs till handlingarna
3. Kvalitetssäkringssystemet
Harriet presenterade nuläget (se bifogad PPT-fil). Det råder fortfarande osäkerhet
kring i hur stor omfattning direkta utbildningsutvärderingar ska ha och när den
propositionen kommer att skickas till riksdagen. Insynsrådet utryckte en oro över
vilka konsekvenser en försening av beslut kan få, bland annat vad gäller
rekrytering av utländska studenter. I det förslag som metodgruppen arbetat fram
ingår fem ”områden” (Styrning, Miljö, Utformning, genomförande och
Måluppfyllelse) som mappas mot ESG. Möjligheten att bryta ut utveckling som
ett eget ”område” diskuterades, så även hur man bör gradera. I Finland används
en fyrgradig skala för alla områden som utvärderas. Metodgruppen håller på att
titta på hur vi ska utforma skalan. De tematiska granskningarna är inte inlagda i
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modellen då tyngdpunkten kan variera beroende på tema. Insynsrådet diskuterade
slutligen vikten av att få till en välavvägd kompetenssammansättning i rådgivande
gruppen.
4. Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM
Agnes Ers, ansvarig för jämställdhetsintegrering på UKÄ presenterade hur långt
arbetet med en plan för jämställdhetsintegrering kommit. Arbetet fokuserar på det
externa arbetet, hur UKÄ ska kunna bidra till att de jämställdhetspolitiska målen
ska nås. Jens berättade om en dansk rapport som publiceras om några veckor. Där
görs internationella jämförelser som visar att det som behövs för att uppnå
jämställdhet i sektorn är centralt initierade program med tydliga ekonomiska
konsekvenser/incitament. Erik tipsade om ”maktsalongen”, en
organisation/nätverk för kvinnor i civilsamhället som hjälper myndigheter och
företag att omsätta sina planer i praktiken. Vidare konstaterade insynsrådet att det
finns stora förväntningar på sektorn och att det UKÄ kan göra är att belysa de
problem som finns, inte lösa dem. Vidare diskuterades problemet med att det är
lättast att mäta utfall, men att de stora problemen är olika förutsättningar och
attityder. Avslutningsvis poängterades Vikten av att UKÄ i sitt arbete tar till sig
den forskning som bedrivs och har bedrivits på lärosätena.
5. Statistisk analys över vilka ämnen lärarstudenterna väljer
Fredrik Svensson, handläggare på analysavdelningen presenterade rapporten:
”Ämnen i lärarstudenternas examen” (se bifogad filer). Problemet med att försöka
dimensionera när man har ett lågt söktryck diskuterades. Det är dock inte bara ett
lågt söktryck som är problemet. Utbudet skulle kunna vara annorlunda. I
Danmark har man börjat dimensionera lärarutbildningarna och märkt att som en
konsekvens av detta tenderar studenter att söka sig mer till NO-ämnen. I Danmark
är bristen större i grundskolan än på gymnasiet. I Sverige finns ingen sådan tydlig
skillnad. Ungdomar är inte ointresserade av att gå en lärarutbildning, men det
finns annat som drar mer. I dag har UKÄ inte något dimensioneringsuppdrag,
men i Haikolas utredning föreslås att UKÄ ska få det.
6. En ny verksamhetsplaneringsprocess
Per Westman presenterade hur VP-processen har förändrats. I år utgår
planeringen från gemensamma prioriteringar som läggs fast innan avdelningarna
gör sin egen planering av verksamheten.
7. UKÄ:s pågående regeringsuppdrag och inkomna remisser
Listan över uppdrag och remisser gicks igenom. Insynsrådet hade inga
kommentarer.
8. Övriga frågor
Uppdrogs åt Per Westman att försöka hitta ett nytt datum för nästa möte då två
ledamöter inte kan komma den 11 november.

